месец септември
1.Тържествено откриване на учебната година
Срок: 17.09.2018 год.
отг. Учители от ПГ „Слънчеви усмивки”
месец октомври
1. Изложба "Даровете на есента" от децата от Сборна група и
Подготвителна група
Срок: 30.10.2018 год.
Отг. Учителки по групи
2. Есенен празник
Срок: 30.10.2018 год.
Отг. Учителки по групи

месец ноември
1. Празнуване на Рожден ден на ПГ – „Слънчеви усмивки”
Отг. Учителите на ПГ
Срок: 30.11.2018г.
2. Празнуване на Рожден ден на Сборна група
Отг. Учителите на СГ
Срок: 30.11.2018г.

3. Участие на децата в тържеството на с. Тънково.

Отг. Учители ПГ
Срок: 08.11.2018г.

4. Тържество за толерантността

Отг. Учители ПГ
Срок: 16.11.2018г.

месец декември
1. Коледно тържество с децата
Срок: 22.12.2018 год.
отг. Учителки по групи

2. Изготвяне на коледна картичка с поздрав към децата от други детски
градини в общината и тематична изложба
Срок: 22.12.2018 год.
Отг. Учители по групи

3. Участие в Общинска изложба
Отг. Учители по групи
Срок 22.12.2018г

месец януари
1.Изработване на сурвакници – работа с родители
Срок: 15.01.2019
Отговорник: Пенка Атанасова
месец февруари
1. „Къщичка на здравето” - тържество
Срок: 28.02.2019 год.
Отг. Учителки по групи
месец март
1. "Мартеници бели и червени" - изработване на мартеници
съвместно с родители.
Срок: 01.03.2019 год.
отг. Учителки по групи

2.”Баба Марта е дошла”- Тържество по случай 1 март
Срок: 01.03.2019 год.
Отговорник: Учитеби по групи
3. „Трети март” – открита ситуация в ПГ
Срок: 03.03.2019 год.
отг. Учители от ПГ
4. „За тебе,мамо” – празничен концерт по групи

Срок: 08.03.2019 год.
отг. Учителки по групи

4. Празнуване на Именния ден на детската градина
Срок: 22.03.2019 год.
отг. Учителки по групи

месец април
1. Великден е! -изяви по групи посветени на празника и участие в
Празничната програма на село Тънково
Срок:30.04.2019г.
Отг. Учители от ПГ
2. „Книжчице – приятел наш”
Срок:02.04.2019г.
Отг. Анастасия Шикова
месец май
1. 24 май - ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост. Тържествено честване – изработване на венци
Срок: от 20.05.2019 год. до 24.05.2019г.
отг. Учители от ПГ
2. „Довиждане детска градина,здравей първи клас”-тържествено
изпращане на децата от ПГ „Слънчеви усмивки”
Срок: 31.05.2019год.
отг. Учители ПГ

3. Открита ситуация по БДП пред родителите

Срок : 05.05.2019г.
Отг. Анастасия Шикова

месец юни
1.Честване на Първи юни - международен ден на детето - спортен празник
Срок: 01.06.2019 год.
отг. Анастасия Шикова

Настоящият План за празници и развлечения в детската градина е
неделима част от годишния план на ДГ „Пролет” и е приет на
Педагогически съвет на 14.09. 2018г. с Протокол № 1 от 14.09.2018г.

Директор
Кремена Георгиева

